
               OBÓZ MŁODZIEŻOWY GRECJA 2018  

 

                       SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: 

Dzień 1:  

 Wyjazd: 

 Grupa  Kobyłka – parking  przy Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce, wyjazd godzina  12.00                          

 Przejazd przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię. 

Dzień 2: 

Przejazd przez Macedonię, Grecję. Przyjazd do hotelu **** z basenem w okolicy Salonik w godzinach 

popołudniowych, zakwaterowanie, relaks na basenie, korzystanie z infrastruktury hotelowej. 

Obiadokolacja. 

Hotel Kornilios Palace****          http://www.korniliospalace.gr 

Dzień 3:  

Śniadanie. Przejazd do Salonik - zwiedzanie miasta.  

       Saloniki to stolica greckiej Macedonii, obecnie najbardziej wielkomiejskie, europejskie 

 i eleganckie miasto w całej Grecji. Leży przy głównych szlakach z zachodu na wschód i z południa na 

północ, w sąsiedztwie dużych rzek i blisko morza. Zobaczymy Łuk Galeriusza, Białą Wieżę, Turecki 

Bazar oraz rzymską rotundę.  

      Przejazd przez Grecję północną i centralną w kierunku Attyki.  Po drodze zobaczymy Masyw 

Olimpu - legendarną krainę bogów i bogini, Termopile - tablica Symonidesa i pomnik Leonidasa 

 – największy dla Greków symbol bohaterskiej walki, który upamiętnia słynną bitwę w 480 roku p.n.e. 

między Grekami i Persami,  Dolinę Tembi,  gdzie sam Apollo pokutował za zabicie Pytona. 

 Przyjazd do Agioi Apostoli w  godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu 

 DOLPHIN ***,  spotkanie organizacyjne, kolacja i nocleg.  

Hotel DOLPHIN*** https://www.booking.com/hotel/gr/dolphin-resort.pl.html 

 



Agioi  Apostoli -  Kameralna i malownicza wioska rybacka leży nad Zatoką Eubejską, ok. 60 

km od Aten. W miejscowości wiele tawern i restauracji serwujących smaczną kuchnię grecką i 

międzynarodową. Bliskość stolicy oraz wielu ciekawych miejsc, takich jak Delfy, Korynt, Eretria 

sprawiają, że jest to doskonała baza wypadowa do zwiedzenia Grecji oraz nieodległej wyspy 

Eubeja (Evia). 

 

dzień 4:  

Po śniadaniu pobyt w Agii Apostoli, czas wolny na kąpiele i plażowanie (piłka siatkowa , waterpolo, 

frizby, zawody pływackie pod okiem ratownika).  Obiad. Zwiedzanie okolicy: malowniczy rybacki port, 

bizantyjska cerkiew, sanktuarium Artemidy Brauronia, miejsce z którego wg Homera ruszyły statki na 

wojnę   troja ską  . Podobnie w starożytności wskazano w tym miejscu grób Ifigenii – jak głosi mit - 

złożonej w ofierze przez Agamemnona. Na terenie kompleksu świątyni zachowało się   też źródło, 

uważane przez starożytnych Greków za święte. Po południu powrót do hotelu - wieczorne gry i 

animacje przy basenie. 

 Kolacja i nocleg. 

Dzień 5 - 9:  

Po śniadaniu pobyt w Agii Apostolii, czas wolny na kąpiele i plażowanie (piłka siatkowa , 

waterpolo, frizzby) . 

 Obiad.  

Zajęcia animacyjne dla młodzieży: 

 - zajęcia w sali tanecznej z tradycyjnych greckich ta ców: taniec w kole, „Taniec Zorby”, 

 - nauka i podnoszenie umiejętności pływania - zajęcia na dużym basenie hotelowym; 

 - Olimpiada - zajęcia sportowe i ruchowe, połączone z omówieniem antycznych tradycji sportowych 

 - gry i zabawy na terenach sportowych - siatkówka, piłka nożna; 

 - gry i animacje przy basenie.  

 Po kolacji:  
 - bezpłatne dyskoteki integracyjne przy basenie,  spacery do miasteczka  i  inne propozycje. 

Dzień 10 :  

Po śniadaniu wykwaterowanie. Czas wolny, basen, plażowanie. Około 12.oo  obiad + suchy prowiant 

na drogę, wyjazd do Grecji kontynentalnej.  

Przejazd do legendarnych Meteorów. Zwiedzanie klasztorów 

będących wielką atrakcją turystyczną. Zerodowane skały piaskowca tworzące 

wysokie słupy sięgające nieba przyciągały pobożnych mężów i pustelników już od X w. Całość jest 

objęta patronatem UNESCO. Dojazd do hotelu**** z basenem. Obiadokolacja 

Hotel Mouzaki Palace****     http://www.mouzakipalace.info 



 

 

Dzień 11: 

Śniadanie. Relaks na hotelowym basenie. Ok 13.00 wyjazd w drogę powrotną do Polski.  

Przejazd przez Grecję, Macedonię.  

Dzień 12:  

Przejazd przez  Serbię, Macedonię, Węgry, Słowację i Polskę i zako czenie wycieczki.  

Przyjazd na miejsce wyjazdu w Polsce ok. 15.00    

CENA OBEJMUJE:               

- 7 noclegów w Grecji w hotelu  DOLPHIN *** z basenem 

   ( pokoje 3-4  os z łazienkami i klimatyzacją), 

- 2 noclegi w hotelach tranzytowych :  Mouzaki Palace**** z basenem,  Kornilios Palace**** z  

  basenem; 

- przelot autokarem klasy lux (pełne wyposażenie - biodrowe pasy bezpieczeństwa, system audio-

video, barek); 

- opiekę pilota - rezydenta podczas pobytu , animatorów oraz opiekę wykwalifikowanej kadry  

  dydaktycznej wraz z ratownikiem WOPR 

- wyżywienie : 9 śniadań, 7 obiadów i 9 kolacji ( w tym 2 obiadokolacje); 

- wycieczki krajoznawcze zgodnie z programem ramowym : Meteory, Termopile, Dolina Tembia,  

  Masyw Olimpu, Saloniki, Ateny. 

- bogaty program animacyjny :  kalambury, konkursy z nagrodami, quizy, zajęcia sportowe (aerobik,    

  piłka nożna, piłka siatkowa, waterpolo), antyczna olimpiada; 

- dyskoteki integracyjne przy hotelowym basenie; 

- ubezpieczenie KL i NNW 

 

 

Cena nie obejmuje: 
- koszty realizacji programu lokalnego (opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne, zestawy   słuchawkowe, 

bilety wstępu, przewodnicy, opłaty administracyjne) - 40 euro/os; 

 

Wyżywienie podczas pobytu w hotelu: 
Wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu lub wybór dania z karty . W przypadku uczestnictwa w 

wycieczkach uczestnicy dostają suchy prowiant. Wyżywienie w restauracji hotelowej, bardzo duże 

urozmaicenie i wybór dań (posiłki mięsne, rybne, wegetariańskie, bogaty bar sałatkowy, liczne 

dodatki (ziemniaki, frytki, makarony), słodkie desery (ciasta , puddingi, lody ) i owoce sezonowe 

(arbuzy, melony, brzoskwinie , inne) . Woda do posiłków, jak i poza nimi serwowana bezpłatnie. 



Dodatkowo do śniadania kakao, kawa, herbata i soki. W trakcie noclegów tranzytowych śniadania i 

obiadokolacje w formie bufetu.  

 

Hotel:  DOLPHIN *** 

Położenie:      https://www.booking.com/hotel/gr/dolphin-resort.pl.html    

  Obiekt Dolphin Resort & Conference jest położony w miejscowości  Agioi Apostoli na wyspie Kalamos, 
150 metrów od kamienistej plaży. Oferuje on odkryty basen, ogród z pachnącą roślinnością .  

Pokoje i apartamenty w ośrodku Dolphin są komfortowo i gustownie urządzone. Ich wyposażenie 
obejmuje klimatyzację, telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, suszarkę do włosów, 
ręczniki oraz sejf. Z większości pokoi roztacza się widok na morze, miejscowość Agioi Apostoli i zatokę 
Evia. Na terenie ośrodka znajduje się w pełni wyposażona sala fitness( dodatkowo płatna). Dostępny 
jest tu także salon telewizyjny i punkt internetowy. Wi-Fi jest dostępne w całym obiekcie i jest 
bezpłatne. Ośrodek Dolphin dysponuje zapleczem konferencyjnym. 

W niewielkiej odległości od obiektu  znajduje się prawosławny klasztor Przemienienia Jezusa Chrystusa 
(Metamorphosis Sotiros) oraz klasztor Szymona Słupnika.                            

Pokoje: pokoje 2 (kadra i dorośli), 3, 4 osobowe (uczestnicy) z klimatyzacją na wyposażeniu:  

szafa z wieszakami i półkami, komoda, łóżka, stolik i krzesła, łazienka z prysznicem, suszarka do 

włosów, TV. Pokoje sprzątane codziennie.  

Wycieczki fakultatywne: 

Ateny - to największe miasto i stolica kraju, niekwestionowana perła Attyki. Nie można 

zrozumieć greckiej kultury, zarówno współczesnej jak i antycznej bez wizyty w tym 

przedziwnym miejscu.  Właśnie tutaj, przed setkami lat narodziła się kultura, która 

uznawana jest za kolebkę całej europejskiej cywilizacji. To tu zostały sformułowane 

podstawowe pojęcia humanistyczne, takie jak sprawiedliwość, demokracja, filozofia czy 

etyka.  Zwiedzając Ateny zobaczymy: wzgórze Akropolu z Partenonem, Erechtejonem 

 i monumentalnymi Propylejami,  starożytną agorę, która począwszy od VI w p.n.e. 

stanowiła ośrodek życia politycznego obejrzymy słynną świątynię Hefajstosa i portyk 

kolumnowy Attalosa. Podczas objazdu miasta zobaczymy zmianę warty pod 

Parlamentem, Stadion Panatenajski, Świątynię Zeusa Olimpijskiego, następnie udamy się 

na spacer po Place - niegdyś najstarszej dzielnicy rzemieślniczej, a dzisiaj najbardziej 

romantycznej i kolorowej części stolicy Grecji, gdzie przewidzieliśmy czas wolny na 

samodzielne zakupy i kosztowanie różnych smaków Grecji w doskonałych tawernach. 

Powrót do hotelu w godzinach wieczornych.  

Koszt: 100 złotych pln 

Peloponez - całodzienna wyprawa na Argolidę.  Kanał Koryncki, Epidauros, Nafplion, Mykeny, 

Korynt. Mała Pętla Argolidzka. Podczas naszego wyjazdu zobaczymy najlepiej zachowany teatr 

antyczny w Epidauros, który słynie z niezwykłej akustyki oraz Sanktuarium boga sztuki lekarskiej 

Asklepiosa. Przejazd do Nafplion, pierwszej stolicy odrodzonej Grecji ze wspaniałymi weneckimi 

fortyfikacjami, spacer po starówce na Plac Syntagma. Następnie przejedziemy do Myken, gdzie  



zobaczymy Bramę Lwic, Cytadela, Skarbiec Atreusa zwany grobem Agamemnona oraz Starożytny 

Korynt z rzymską agora, świątynią Apollina, mównicę, z której wygłaszał Kazania Św. Paweł.  

Koszt wycieczki: 45 euro 

Rejs na wyspę Aegina + zwiedzanie Pireusu - całodzienna wyprawa szlakiem greckich 

tradycji morskich. Przejedziemy do Pireusu, najważniejszego greckiego portu, stanowiącego odwieczną 

bramę morską Aten na świat. Pireus jest największym portem Grecji i trzecim co  

do wielkości portem Morza Śródziemnego. Odwiedzimy majestatyczne nabrzeża portu, z których statki 

pływają do wszystkich zakątków Morza Śródziemnego i nie tylko. Następnie zaokrętujemy się  

na prom płynący na wyspę Aegina - Według mitologii greckiej, nazwa wyspy pochodzi od imienia nimfy 

Ajginy (Egina, Aegina), córki boga Asoposa, uwiedzionej przez Zeusa, który zabrał ją na wyspę Aeginy, 

zmieniając jej nazwę. Egina słynie z bardzo smacznych orzechów pistacjowych, ale również winogron, 

oliwek, fig i migdałów.  Po dopłynięciu do malowniczego portu, przespacerujemy się jego 

malowniczych uliczkach, mijając m.in. dom gdzie  Nikos Kazandzakis napisał swoją najsłynniejszą 

powieść Grek Zorba. Przewidzieliśmy przerwę na kąpiel i opalanie. Późnym popołudniem przepłyniemy 

promem do Pireusu i dotrzemy wieczorem do naszego hotelu. Koszt wycieczki 40 euro 

Rejs i zwiedzanie wyspy Evia - Eubea, po grecku Evia, druga co do wielkości wyspa grecka, 

której linia brzegowa liczy 680 km i jest bardzo urozmaicona – są tu skaliste wybrzeża, piaszczyste plaże 

i klify, co składa się na malowniczy krajobraz Eubei. Ponad 80% powierzchni Evii zajmują tereny 

górzyste, najwyższy szczyt to Dirfis – 1743 m n.p.m. Pejzaże wyspy to gaje oliwkowe i figowe, pola 

bakłażanów i pszenicy, pastwiska owiec. Zwiedzanie wyspy rozpoczniemy od odwiedzin w  Chalkidzie - 

stolicy wyspy, do której dotrzemy wjeżdżając  przez nowy most, wybudowany w miejscu gdzie  

Agamemnon składał o arę   ze swej córki Ifigenii i skąd wypływały jego statki. Przespacerujemy się po 

tętniącej, wyspiarskiej miejscowości. Evi znana jest z fenomenu Szalonych  Wód - który w Grecji można 

obserwować   w dwóch miejscach: Kanał Koryncki i na starym moście wjazdowym na Evii. 

 Co 6 godzin zmienia się prąd przepływu morza, i po 6-tej godzinie woda zatrzymuje się na godzinę   

zanim w szale stwie zacznie znowu płynąć w przeciwnym kierunku robiąc zamieszanie wśród rybackich 

łodzi. Następnie odwiedzimy piękne, lokalne plaże na których zaplanowaliśmy odpoczynek, kąpiele i 

plażowanie nad krystalicznie czystymi wodami Morza Egejskiego. Do hotelu wrócimy płynąc promem 

łączącym wyspę Evia z kontynentalną Attyką.  

Koszt wycieczki 25 euro 

Aquapark  Copacopana- park wodny w okolicy Aten, pełen atrakcji, zjeżdżalni i basenów,  

do których dostęp gwarantuje jeden zintegrowany bilet. Całodniowy pobyt w parku będzie połączony z 

wyprawą do ate skich outletów i sklepów. 

Koszt wycieczki 30 euro 

Terminy turnusów: 

 

    WYJAZD:        I  - 12.07.2018, POWRÓT -  23.07.2018 r. 

                          II -  02.08.2018, POWRÓT– 13.08.2018 r. 

                                               

 


